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JELENTKEZÉSI LAP ÉS MEGÁLLAPODÁS 
Szülő (törvényes képviselő) adatai 

Teljes név:  

Lakcím (postacím):  

Mobiltelefonszám:  

E-mail cím:  
 

Gyermek adatai 

Teljes név:  

Születési dátum (év.hónap.nap):  

Életkor (év):  

Betegség, érzékenység, allergia:  
 

Az úszásoktatást szervező adatai 

Név: Barabás Dávid (Dávid Úszósuli) 

Székhely: 8674 Nágocs, Kossuth Lajos utca 27/a 

Adóigazgatási azonosító szám: 66673741134 

Bankszámlaszám: 11773432-70523539 

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 

Telefonszám: 06-70/778-3981 

E-mail cím: info@daviduszosuli.hu 

Web: www.daviduszosuli.hu 

Facebook: www.facebook.com/daviduszosuli 
 

Az úszásoktatások időpontjai 
(Kérem a megfelelő időpont elé egy „X” jelet tegyen a kis körbe!) 

Kezdő (tanmedencés csoportok): 

Kedd-Csütörtök 
⃝ 1. csoport.: 16:30-17:15;   ⃝ 2. csoport: 17:15-18:00;   ⃝ 3. csoport: 18:00-18:45; 
⃝ 4. csoport: 18:45-19:30 

Szerda-Péntek 
⃝ 1. csoport.: szerdánként 16:00-16:30, péntekenként 16:30-17:30 

Hétfő-Péntek 
⃝ 1. csoport.: hétfőnként 18:45-19:30, péntekenként 17:30-18:15 

Péntek 
⃝ 1. csoport.: 15:45-16:30 

Haladó (úszómedencés 
csoportok): 

Hétfő-Szerda 
⃝ 1. csoport.: 16:30-17:15;    ⃝ 2. csoport: 17:15-18:00;     ⃝ 3. csoport: 18:00-18:45 

 

Megállapodás 
A megállapodás létrejött egyrészt a fent megnevezett úszásoktatást szervező Barabás Dávid továbbiakban, mint Szervező, 

valamint az 1. oldalon megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között az alulírott napon és 

helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel. 

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban úszásoktatási lehetőséget biztosít a megjelölt 

kiskorú (4-16 éves) gyermek számára. Az oktatás feltétele, hogy a havi úszásoktatás bérlet díja befizetésre kerüljön és a 

Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 

2. Az oktatás díja: 

 Bérlet formájában 7.500 Ft/hónap/fő 

(Heti 1 alkalom esetén 4.500 Ft/fő/hó, illetve a szerda-pénteki csoportoknak – pénteki napokkal számolva - 

5.500 Ft/fő/hó.) 
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Az oktatás díja (1 óra díja) tartalmazza a 45 perces úszásoktatást. Az oktatás díja előre fizetendő bérlet formájában! Az 

oktatás díját a szülő köteles maximum az adott hónap 10. napjáig készpénzben, vagy átutalással kiegyenlíteni. 

3. Egy adott hónapban a maximális hiányzás mértéke 2 oktatási óra. Az egyes oktatási órákról a Szervező pontos részvételi 

nyilvántartást vezet. Amennyiben a Szülő az adott oktatási óra előtt legalább 4 órával értesíti a Szervezőt, hogy a 

gyermeke beteg, és nem tud részt venni az adott órán, úgy a decemberi, illetve a májusi, júniusi hónapokban ezen 

elmaradt órák bepótolhatóak. A pótolható órák mértéke decemberben 6 alkalom (szeptember, október, november 

vonatkozásában is maximum 2-2 alkalom, így összesen 6 alkalom). A pótolható órák mértéke májusban, illetve júniusban 

12 alkalom (december, január, február, március, április, május vonatkozásában is maximum 2-2 alkalom, így összesen 12 

alkalom). Ha a Szülő nem jelzi a Szervező felé 4 órával az adott óra előtt a hiányzást, akkor a Szervező nem köteles az 

elmulasztott óra pótlására lehetőséget biztosítani! 

Egy adott hónapban 2 alkalomnál nagyobb mértékű hiányzás esetén – ha a szülő orvosi igazolással alátámasztja a távollét 

okát – további kedvezményeket biztosíthat a Szervező a bérletárból, illetve a pótolható órák mértékéből. 

4. A decemberi, illetve a májusi, júniusi hónapok bérletár formájában eltérőek. Mivel a hiányzások ezekben a hónapokban 

pótolhatóak be, így lehetséges, hogy kevesebbet kell fizetnie a Szülőnek! Ezen hónapok alatt a Szervező az esetleges 

pótolandó órákat is figyelembe veszi a bérletár kalkulálásánál. A pótló órákat 950 Ft/óra/fő díj alapján számolja a 

Szervező. (Ahány óra pótlás történik, annyiszor 950 Ft-al kevesebbet kell fizetnie a Szülőnek a decemberi, májusi, illetve 

júniusi hónapokban, de összesen maximum 18 alkalom pótlás lehetséges ebben a 3 hónapban!) 

5. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Szülőt az úszásoktatásokat érintő fontos információkról előzetesen 

személyesen, e-mailben, vagy telefonon értesíti! Az egyes elmaradó úszásórákról (ünnepek, vagy egyéb rendkívüli esetek 

miatt) a Szervező a Szülőket időben (legfeljebb az elmaradó óra előtti 3 órával) értesíti e-mailben, vagy telefonon! 

6. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő az adott óra előtt maximum 5 perccel a gyermeket az uszodatérbe behozza, és 

átadja a Szervező félnek. Továbbá a Szerződő felek rögzítik, hogy az adott úszásóra befejezésekor a Szülő a gyermeket a 

medencetérben átveszi. 

7. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és úszásoktatásával kapcsolatosan általa 

biztosított személyek úszóedzői, úszó oktatói képesítéssel rendelkeznek. 

8. A Szervező a gyermek felügyeletéért/oktatásáért az adott úszásóra időtartama alatt teljes körű felelősséget vállal! A 

Szervező az adott úszásoktatási órán kívüli balesetekre felelősséget nem vállal! A Szerződő felek rögzítik, hogy mind a 

gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásban foglalt feltételeket. Továbbá a gyermek és a Szülő 

köteles betartani, és elfogadni a Koppány-Völgye Tanuszoda házirendjét, működési szabályait. 

9. A Szülő beleegyezik abba, hogy az egyes oktatási órákon a gyermekekről fotó és videó dokumentáció készülhet, amelyet 

a Szervező a saját weboldalára, YouTube csatornájára, illetve Facebook oldalára tölt fel. 

10. A Szerződő felek az adatkezelési kikötést a mellékletben foglaltak szerint elfogadják. 

11. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Továbbá jelen 

megállapodás az aláírás dátumától számítva 1 évig érvényes. Mind a Szülő, mind a Szervező a megállapodást írásban 

bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. 

Az aláírás helye (település), dátuma: Tab, 2020. szeptember 1. 

 ………………………………………………. ………………………………………………. 
 Szülő aláírása Barabás Dávid 
  Szervező aláírása 
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ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS 
A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKBEN 

1. A Vállalkozás, mint adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben megadott személyes adatait a szerződésből 

eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának 

időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi 

kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.  

2. A Vállalkozás a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben 

megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből 

eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának 

időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy 

tiltakozzon az adatkezelés ellen.  

3. A Vállalkozás a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró - természetes személy nevét, címét, 

telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából 

az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli. A szerződő partner feladat annak biztosítása, hogy kapcsolattartói a Vállalkozás részére 

az adatkezelési hozzájárulást megadják. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. A 

hozzájárulás visszavonása esetén a szerződő partner új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be kell 

szerezni.  

4. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat 

ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. 

5. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a Vállalkozás által megbízott könyvelő 

irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a 

Vállalkozás vagyonvédelmi megbízottjának.  

6. A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben Vállalkozásunkkal, mint adatkezelővel 

szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes 

tájékozódáshoz,(ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az 

adatkezelő nem tőle szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről 

való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti 

hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony 

bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a 

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a 

tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy jogairól 

további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat a Vállalkozás honlapján elérhető Adatkezelési 

tájékoztató tartalmazza.  

7. Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekre, az érintett személy jogaira az EU 2016/679 számú általános 

adatvédelmi rendelete továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 

Az aláírás helye (település), dátuma: Tab, 2020. szeptember 1. 

 ………………………………………………. ………………………………………………. 

 Szülő aláírása Barabás Dávid 

  Szervező aláírása 


